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Христос народився! Христос народився! 
славімо його!славімо його!

ПодіяПодія

Новий рік та Різдво Хри-
стове – це усіма нами з
дитинства улюблені й
радісні дні, наповнені світ-
лом свята спільної радості,
веселощів, очікування чуда
й казки, душевного тепла й
надії. 

Напередодні різдвяних
свят в актовій залі Петро-
павлівсько–Борщагівської
школи відбувся широко-
масштабний захід, органі-
зований  християнською
організацією «Світло зара-
ди Світу»      для діток на шо -
 го села.  Метою цього заходу  було поділи-
тися великою радістю наближення  глибоко
шанованого у всьому християнському світі
свята Різдва Христового. А також цікавою
виставою про народження Христа нагадали
дітям як це відбувалося та прищепити
духовні цінності підростаючому поколінню.
Бо це – основа, на якій базується розши-
рення світогляду учнів, їх поведінки та вчин-
ків у звичному житті.  

Вистава видалася цікавою не лише дітла-
хам, а й дорослим, які завітали на свято,
тому що поєднувала акторську майстер-
ність виступаючих та цікавість сюжету.

Потрібність такого  заходу  засвідчила
вщент заповнена зала, яка зібрала більше
сотні малюків, які з цікавістю спостерігали
за дійством та з нетерпінням очікували на
подарунки, які передбачливо підготували
організатори для кожної дитини.  

Історія кожного врученого
подарунку досить цікава, тому
що ці яскраві коробочки було
складено власноруч англій-
ськими хлопчиками та дівчатка-
ми для своїх однолітків. Певно
від того була ще більшою дитя-
ча радість, бо в тих коробках
вони знайшли не лише іграшки,
а й відчули тепло та любов тих
діток, які турботливо підготува-
ли презенти.   

Тож зі шкільної зали дітлахи
винесли велику радість від
отримання подарунків та велич
духовного збагачення.

ольга заЇка

різдво́ Христо́ве — велике хри сти янське свято, день народжен-
ня Ісуса Христа, Спасителя світу і Відкупителя людей з полону
гріха.

Римо-Католицька Церква, більшість протестантських церков, а
також більшість православних, включаючи Константинопольську,
Антіохійську, Александрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську й
Грецьку церкви, святкують Різдво в ніч з 24 на 25 грудня.

Єрусалимська, Російська, Серб ська, Грузинська православні
церкви, усі Українські православні церкви, а також Українська
греко-католицька церква також свят кують Різдво в ніч на 25 грудня,
однак за старим Юліанським календарем, що від по відно за новим
Григо ріанським календа рем відповідає ночі з 6 січня на 7 січня.

Вірменська апостольська церква святкує Різдво 6 січня, в один
день із Хрещенням Господнім.

Згідно з Євангелієм Ісус Христос народився в часи правління
імператора Августа в юдейському місті Віфлеємі у сім'ї теслі
Йосипа Обручника з Назарету в його нареченої Марії (Богородиці й
Пріснодіви), які прибули до Віфлеєму для участі в перепису
населення (Лк. 2:1,2). Родина була змушена переночувати в печері,
що використовувалася як хлів для укриття худоби від непогоди. Під
час народження Христа над печерою зійшла Віфлеємська зірка,
яка вказала про цю подію волхвам (мудрецям, царям) зі Сходу.
Першими прийшли поклонитися Христу пастухи, яким про цю
подію сповістив янгол, потім волхви. Волхви піднесли Христу
дарунки — золото, ладан і смирну.

Довідавшись про народження Христа, цар Іудеї Ірод велів
провести знищення дітей у віці до 2 років, але Христос був чудом
врятований від смерті. Однак родина Йосипа була змушена втікати
до Єгипту і перебувала там до смерті Ірода.

у минулому номері нашої газети ми
повідомляли про 16 сесію сільської
ради, яка відбулася напередодні
нового року. на ній було обговорено й
затверджено бюджет на 2013 рік.

Проте депутати не обмежилися лише
цим питанням. Відповідно до затвердже-
ного порядку денного відбулося обгово-
рення змін та доповнень до рішення 9
сесії УІ скликання від 24 січня 2011 року
“Про пайову участь замовників будівниц-
тва у розвитку інфраструктури сіл Петро-
павлівська Борщагівка та Чайки”.

Іншими словами, згідно з укладеними
договорами забудовники мали зобо -
в’язання разом зі спорудженням житло-
вих будинків прокладати інженерні мере-
жі, зводити об’єкти соціальної сфери –
школу, дитсадок, заклади медичного,
побутового й комунального обслугову-
вання населення.

Як виявилось під час обговорення не
всі забудовники зазначені вище догово-
ри виконують. А тому, щоб визначитися з
приводу конкретних сум пайових внесків
головуючий на сесії Олексій Кодебський
запропонував створити комісію, яка має
вивчити зазначене питання і на одній з
наступних сесій прийняти відповідне
рішення. До комісії крім керівництва сіль-
ської ради були включені спеціалісти з
питань архітектури, землеустрою, жит-
лово-комунального господарства, а
також народні обранці. 

Учасники засідання також обсудили
стан благоустрою в наших населених
пунктах. Зокрема йшлося про боротьбу
зі сніговою стихією. Так, окремі господа-

рі не придумали нічого кращого як відки-
дати сніг від своїх дворів на проїжджу
частину вулиць, що перешкоджає руху
транспорту. Інші ж, всупереч затвердже-
ним сільською радою правилам, трива-
лий час не прибирають з прилеглої до
будинків території будівельні матеріали,
деревину, транспортні засоби, а іноді
перекривають вулиці шлагбаумами, а то
й воротами, що значно погіршує дорож-
ній рух, перешкоджаючи під’їзду швидкої
допомоги, пожежників, інших служб і
ставить під загрозу здоров’я і навіть
життя громадян. 

Прийнято рішення внести доповнення
до Правил благоустрою (будуть опублі-
ковані в газеті – ред.), ввести посаду
інспектора сільської ради з благоустрою,
який виявлятиме порушення  й притяга-
тиме винуватців через адмінкомісію до
відповідальності.  

інф. “трибуни”.

сценка з різдвяної вистави 

“світло заради світу” – дітям

нещодавно важлива подія ста-
лася в київській облдержадмініс-
трації: урочисто відзначалася 15-
річчя створення київської облас-
ної федерації футболу. у зв’язку з
цією датою відбулися урочистос-
ті, в яких взяв участь Петропав-
лівсько-борщагівський сільський
голова олексій кодебський.  

Київська обласна федерація фут-
болу (КОФФ) відзначила спеціаль-
ними дипломами очільників регіо-
нальних державних адміністрацій,
посадових осіб місцевого самовря-
дування за вагомий внесок у розви-
ток футболу.

Нагороди відзначеним на засідан-
ні виконкому КОФФ вручив Анатолій
Присяжнюк. Їх отримали голови
районних держадміністрацій Воло-
димир Сабадаш (Васильківський
район), Олександр Заєць (Києво-
Святошинський), Володимир Семе-
няка (Яготинський), Олександр При-
ходько (Вишгородський) і Анатолій
Федорук (місто Буча), а також
народний депутат України Ярослав
Москаленко та Олексій Кодебський,
сільський голова Петропавлівської
Борщагівки.

Як відзначалося на святкуванні
знаменної дати обласної федерації
футболу, чимало посадових осіб
вносять великий вклад у розвиток
футболу. Серед найяскравіших
фігур у цій роботі є Петропавлів-
сько-Борщагівський сільський голо-
ва Олексій Кодебський. За його іні-
ціативи створена  належна матері-

ально-технічна база в селі Петро-
павлівська Борщагівка, внаслідок
чого належним чином розвивається
дитячий і юнацький футбол, що вже
тепер приносить конкретні резуль-
тати. Головне ж – поліпшується здо-
ров’я дітей і молоді, у підростаючого
покоління виховуються високі
морально-вольові якості.

– Мені дуже приємно, – в зустрічі з
нашим кореспондентом відзначив
Олексій Кодебський, – що мою
скромну роботу так високо оцінили
на обласному рівні. Але це заслуга
сільської ради, її виконкому, нашої
громади, члени якої активно допо-
магали у розбудові стадіону і міні-
футбольного поля, у створенні кіль-
кох дитячих, юнацької і дорослих
команд, які нині демонструють при-
клад здорового способу життя, є
взірцем для інших у досягненні не
лише високих результатів у спорті, а
й у навчанні, у громадському житті.

Ми й надалі будемо працювати в
цьому напрямі, здійснювати відпо-
відні підходи з тим, щоб наші насе-
лені пункти могли успішно жити й
розвиватися. 

інф. «трибуни». 

доповідає  дмитро бузівський

футбольна нагорода футбольна нагорода 
сільському головісільському голові
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ПравопорядокПравопорядок

зима добігає середини. укутана
добрячим шаром снігу земля, тріс-
кучі морози виявляють зрозумілий
вплив на  стан громадського життя
як у Петропавлівській борщагівці,
так і в чайках, де нині багато буду-
ють. у такій ситуації працювати
надворі – годі й сподіватися. тому
чимало молодих людей, а особливо
приїжджих, лишилися без роботи.
тож і шукають пригод, або чогось
“поживного” – що “погано ле -
жить”...

Утім, ці думки переплітаються з
результатами роботи спецзагону
“Дельта плюс” в грудні минулого року.
Вони підтверджують: сезон правопору-
шень у розпалі.

Зокрема, були попереджені про
порушення громадського порядку
щодо розпиття спиртних напоїв 34
особи. Також складено 2 протоколи по
статті №178 – за неодноразові зловжи-
вання. Крім того 16 осіб  були затримані
в громадських місцях в нетверезому
стані. 

Мали місце й інші правопорушення.
Приміром, паління цигарок в недозво-
лених місцях. Таких випадків було заре-
єстровано 17.  Певне, не всі мешканці
наших населених пунктів знають про те,
що з 16 грудня  вступив в силу Закон
України “Про заходи щодопопереджен-
ня та зменшення вживання тютюнових

виробів і їх шкідливого впливу на здо-
ров’я населення”. У зв’язку з цим нага-
дуємо любителям цигарок: передбаче-
но конкретні покарання за подібні пра-
вопорушення.

Це підтвердилося й у випадках, коли
молоді дівиці, прийшовши у фотосалон
“Профіль” сфотографуватися й чекаю-
чи в черзі, дістали  по цигарці. І хоч
поруч редакція, біблітека – це не зупи-
нило порушників. І лише зауваження
працівників редакції змусило відійти
любителів нікотину.

Серед правопорушень, які у грудні
2012 року мали місце, є дрібне хуліган-
ство – 2 випадки, виїзди на виклики
після сімейних конфліктів – 6 випадків,
надавалася допомога дільничним мілі-
ціонерам – 3 випадки. Трьох осіб було
доставлено в Капітанівку. Надавали
допомогу й соціальним працівникам –
двічі, працівникам з благоустрою по
зрізанню шлагбаумів, інших перешкод,
які заважали про’їзду швидкої допомо-
ги, пожежників, спецтранспорту  на
виклики громадян. Цими питаннями
займалися 5 днів.

Отже, робота, проведена напередод-
ні нового року спецзагоном “Дельта
плюс”, в цілому сприяла тому, що
ситуація перебуває під постійним кон-
тролем. Тож новорічно-різдвяні свята
минули без серйозних порушень.

михайло гриЩенко                             

зловживання алкоголем
Почастішали

серед найактивніших членів громади
Петропавлівської борщагівки ім’я  василя
федосійовича Хижняка займає особливе
місце: депутат 4 скликань, один з найак-
тивніших членів громади, котрий постійно
допомагає селу, а також порядність, чес-
ність, принциповість,  людяність – ось
стисла характеристика нашого сучасни-
ка, яка притаманна і всьому нинішньому
скликанню нашого органу місцевого
самоврядування. з ним зустрічався наш
кореспондент.

– вітаю вас з новорічно-різдвяними свя-
тами. а моє перше запитання буде, зро-
зуміло, прозаїчно-буденним: якими про-
блемами нині займається ваша постійна
комісія?

– За вітання спасибі. Наша земельна комі-
сія займається не тільки розподілом земель-
них ділянок, а й масою інших справ: це –
оренда землі, сплата земельних зборів,
постійні земельні спори тощо. 

Зокрема щодо спорів  про землю. Іноді
вони виникають між сусідами, які не миряться
навіть за 10 сантиметрів власної ділянки. І так
склалося тому, що наші батьки ніколи не міря-
ли ті межі. А коли розпочалася приватизація,
всі, звичайно, кинулися міряти з сантимет-
ром. Тож одні, отримавши державні акти зро-
били їх добросовісно, а інші – не дуже. Тобто
залізли на сусідську територію. Тому  комісії
доводиться багато займатися вирішенням
конфліктів, які, як правило, вирішуються в
суді. І це поглинає багато нашого часу.

– напевне, добрячу частину справ скла-
дають й підприємства, які взяли земельні
ділянки в сільської ради  в оренду?

– Саме так. Раніше була проблема як нада-
ти в оренду ту чи іншу ділянку в оренду. Адже
бажаючих вистачало. І укладали договори
саме з тими підприємствами чи організація-
ми, хто принесе найбільшу користь селу. І, як
показує практика, в основному не помиляли-
ся.

Проте, коли з цим першим етапом було
покінчено, виникла інша проблема: отриман-
ня платежів за оренду. А виникла вона тоді,
коли вартість землі значно зросла. Причому –
майже в 16 разів. Тоді й постало питання: як
платити? До нас почали звертатися директо-
ри підприємств і організацій про зменшення
процентної ставки. 

Безперечно, ми відстоюємо права сільра-
ди, в першу чергу, й держави. Адже законо-
давство в цьому питанні стверджує: ми не
повинні знижувати платежі за оренду землі
нижче 3 відсотків від вартості її оцінки.

І тут хочу відзначити: спори виникають
завжди через різні оцінки земельних ділянок.
Зрозуміло, що підприємство чи організація
платить більше тоді, коли вони розміщені
ближче до Кільцевої. Тобто, практично в
Києві. А ось в кого територія розміщена в гли-
бині села,ті платять менше. І тут ми роз’яс-
нюємо підприємцям і бізнесменам, що так
вимагає чинне законодавство України.Тож,
розглядаючи на комісії ту чи іншу заяву, ми не
можемо зменшувати платежі усім. Проте

наша комісія глибоко вникає в суть
необхідності сприяння бізнесу. Адже
саме з його допомогою наше село
успішно розвивається.       І на засідан-
нях комісії з’ясовується, що та чи інша
компанія вже багато коштів вклала у
розвиток соціальної сфери наших насе-
лених пунктів. Також ми розбираємось
детально, чому виникла необхідність
зменшення суми платежів. І, щоб не
погубити підприємство, рішення комісія
приймає лише після вивчення усіх
обставин, які склалися в тій чи іншій
фірмі. Причому терміном на 1 рік. Зви-
чайно, думка комісії ще затверджується
на сесії сільської ради. Але, підкреслю,
все в межах закону.

– які ще проблеми виникають під
час роботи земельної комісії? 

– Вони пов’язані безпосередньо з
нашими водними об’єктами – сіль-
ським ставом і річкою Нивкою, а також
прилеглою до них територією. Деякі

ділянки мешканців Петропавлівської Борща-
гівки межують з берегами ставу чи річки.
Вони вважають її своєю або нічийною. І вико-
ристовують як заманеться. Тут постійно вини-
кають смітники. Дехто ці землі використовує
для складування будівельних матеріалів,
деревини. Є випадки, коли окремі несвідомі
громадяни таємно прокладають труби і зли-
вають у ставок чи річку всілякі нечистоти. Це –
недопустимо. Тому ми регулярно виїжджає-
мо на місце, вживаємо рішучих заходів.

Крім того, іноді на зазначених територіях
відбувається самозахват земель спільного
користування. Контролюючи територію, ми
то там, то тут виявляємо новий паркан, ого-
рожу і де була стежка, там вже її немає. А
потім до нас приносять заяву з проханням ту
захоплену  частку землі надати в оренду.

Звичайно, ми на комісії роз’яснюємо гро-
мадянам, що є затверджений генеральний
план розбудови села і його змінювати ніхто
права не має. Для цього у засіданнях комісії
постійно беруть участь сільський голова
Олексій Кодебський, його заступник з вико-
навчої роботи Олександр Оболонський, сек-
ретар сільської ради Любов Коваленко, архі-
тектор сільської ради Тетяна Резванюк, зем-
леупорядники  Олена Савченко або Дмитро
Бузівський, депутати інших постійних комісій.
І така практика застосовується для того, щоб
прийняти правове рішення, яке б не виклика-
ло сумнівів у його правильності.

– і все ж, певне, василю федосійовичу,
чи не найболючіше з земельних питань –
отримання наділів. і хоч село власної
землі не має, чи хоч якісь перспективи
вимальовуються?

– Нині ведуться перемовини з керівниц-
твом радгоспу-комбінату “Пуща-Водиця”
щодо виділення землі для колишніх працівни-
ків радгоспу “Совки”, серед яких чимало й
петропавлівців. Є надія, що хоч трохи ситуа-
цію вдасться змінити на краще.

Проте, хочу зазначити: певна частина
наших односельців, отримавши вже одного
разу земельну ділянку, її продала, а потім
знову принесли заяву на поліпшення житло-
вих умов. То ми пояснюємо таким громадя-
нам, що ще одну ділянку виділити не зможе-
мо. Адже потреби для зведення житла мають
близько тисячі жителів сіл Петропавлівської
Борщагівки і Чайки. І наша комісія принципо-
во і справедливо вирішує такі справи.

Варто підкреслити, що усі члени комісії
працюють на совість. Це Олена Савченко,
котра обрана заступником голови комісії, а
також  Вадим Ліхаманов, Леонід Юрченко,
Дмитро Рибченко та й всі члени комісії. Тому
наші рішення на сесії сільської ради підтриму-
ють депутати.

Насамкінець, хочу запевнити всіх читачів
газети в тому, що у разі виявлення хоч яки-
хось можливостей, ми діятимемо прозоро і
гласно: односельці, які найбільше потребують
нашої допомоги, будуть своєчасно проінфор-
мовані про це. Тому будемо чекати й надіяти-
ся на краще...

михайло гриЩенко 

василь Хижняк: “земельна комісія
Працює ПринциПово і сПраведливо”

Трибуна депутатаТрибуна депутата ДуховністьДуховність

до вас звертається релігій-
на громада уПц на честь
різдва божої матері, яка
зареєстрована за адресою
с. Петропавлівська борща-
гівка, вулиця Пушкіна, 112.

Унікальну будівлю Храму
було зведено понад 20 років
тому. Після цього, через відсут-
ність власника, Храм у неза-
вершеному вигляді простояв
понад десять років без відпо-
відного господарського нагля-
ду. Внаслідок чого, на превели-
кий жаль, Храм прийшов у
занепад і не міг використову-
ватись за призначенням.

З Божою допомогою, 25 квіт-
ня 2002 року по благословен-
ню Блаженнійшого Митропо-
лита Володимира (Сабодана)
було засновано релігійну гро-
маду, яка почала відновлювати
Храм та продовжила його
будівництво. Невдовзі, у день
Святої Трійці, було відслужено
першу Літургію, чим започатку-
вали регулярне богослужіння.

За ці десять років відновлено
нижню церкву Храму, частково поштукатурена велика верхня церква, зроблена
частина фасаду. В стінах недобудованого храму було засновано недільні школи
для дітей та дорослих.

Було переглянуто концепцію розвитку парафії та прийняте рішення, що храм це
не тільки молитва, а й дозвілля людини, сім'ї та громади в цілому. Розроблено про-
ект храмового комплексу, який в себе включає хрестильню, недільну школу, тра-
пезну, пекарню, дитяче кафе, гуртки для дітей різного віку, іконописну та швейну
майстерню, паркову зону відпочинку, дитячі майданчики, та багато іншого.

Залучайтесь до нашого проекту по зведенню храмового комплексу!
Всі ми знаємо, що той, хто приймає посильну участь у розбудові Храмів, робить

свій вклад у майбутнє життя, буде назавжди записаний золотими літерами до
Книги Життя.

В подяку за це настоятель та громада будуть завжди підносити святі молитви за
Вас та Ваших рідних під час богослужінь у стінах нашого Храму.

office@hramrbm.kiev.ua
www.hramrbm.kiev.ua
(067) 500-82-80 

настоятель Храму протоієрей володимир (соломаха)
р/р 26007052614978 в ПАТ КБ "ПриватБанк", 

код банку 320649, ЄДРПОУ 26190819

 08130, Україна, м. Київ, с. Петропавлівська Борщагівка, 

вул. Пушкіна, 112, тел. (044) 596-40-71

доПоможемо добудувати
Храм різдва божоЇ матері!



15 січня 2013 року 3ТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

Добрі справиДобрі справи ОфіційноОфіційно

Ранок 3 січня видався для  Аркадія
Артемовича Сіренка, жителя міста
Києва,  звичайним і не передбачав нічо-
го поганого. Лише змійкою біля серця
крутилася тривога. Саме сьогодні  він
запланував собі піти на пошту та опла-
тити рахунок за споживання електро-
енергії.   Такі подорожі для нього, 96 річ-
ного пенсіонера,  були вкрай рідкісними
та викликали масу труднощів. Поти-
хеньку, по слизьких доріжках дійшов він
до пошти та оплатив квитанцію.

Зрадів, Аркадій Артемович – полови-
ну роботи зроблено. Може підключать
вже йому електроенергію, яку було від-
ключено через несплату і не такими
довгими здаватимуться  вечори  в його
самотньому житті. 

Саме самотність найбільш дошкуляла
йому. Дружина померла давно, діток
Господь не дав. Після поранення на
фронті Аркадій Артемович залишився
бездітним. Таку ціну він заплатив за
перемогу та мирне життя. Отак, зану-
рившись в спогади маленьким кроком
йшов він,  доки не зрозумів, що ця доро-
га зовсім йому незнайома. Заблукав
знову – таке вже траплялося в його
житті. 

Зморений голодом та холодом  ходив
він  сніговими вуличками в надії натра-
пити на знайому дорогу. Йшов  пригаду-
вав війну, фронт, тисячу кілометрів
доріг, якими їздив  за кермом грузовика,
лише не міг пригадати ту дорогу, яка
вела до рідної домівки.  Боліла душа
старої людини, щеміло серце від неві-
домості, а ще більше від людської бай-
дужості. Звертався він до людей з про-
ханням допомоги та їм в своїх святкових
турботах було зовсім не до нього – усім
ніколи, всі кудись спішили, бігли. Так і

доклигав  замерзлий дідусь до центру
нашого села, де послав йому Господь
небайдужу людину – Елеонору Шубіну,
жительку нашого села. Не знаючи, як
зарадити загубленому дідусю, вони вже
разом шукали допомоги. Зовсім
замерзлу похилу людину вона довела
до Петропавлівсько-Борщагівської
шко ли, де у фойє їх  зустріла чуйна до
чужого лиха Людмила Іванівна Пурик,
завідувач  шкільної бібліотеки. 

Зігрівся дідусь у школі і вже зажевріла
надія, що нарешті скоро він добереться
до рідної оселі. І серце ветерана Вели-
кої Вітчизняної війни, ветерана праці, а
наразі самотньої людини заповнила
радість.   

Першим кому зателефонувала Люд-
мила Іванівна, став наш сільський діль-
ничний В.Г.Береговий. Далі ж  ланцю-
жок доброти привів до керівника спец-
загону «Дельта плюс» С.Г.Кріпака, кот-
рий, вислухавши Людмилу Іванівну, і
зрозумівши, що не можна стояти осто-
ронь, прийшов на допомогу.

Вже через 15 хвилин біля шкільного
подвір’я  стояв автомобіль спецзагону
«Дельта» і  спецбійці М.М.Силенко та
С.В. Приймак доставили  похилу люди-
ну за вказаною на платіжній квитанції
адресою.  

Розчулений та трішки розхвильова-
ний дідусь дістався своєї домівки, як
цього і хотів дотемна. Але тривога зали-

шилася в серці, а як завтра знов заблу-
кає він  між міськими високими новобу-
довами, хто йому допоможе?

На згадку приходять слова українсь-
кої поетеси Л. Костенко, які такі доречні
до цієї ситуації: 

« ...І якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
— Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!..”

ольга заЇка

Петропавлівсько-борщагівська сільська рада києво-святошинського району 
київської област 16-та сесія VI скликання        27 грудня 2012 року

рішення №38, “Про внесення змін та доповнень до рішення №1 Петропавлівсько-
борщагівської сільської ради 9-ої сесії Vі скл. від 24.11.2011 року „Про пайову участь
замовників будівництва у розвитку інфраструктури сіл Петропавлівська борщагівка та
чайки".

З метою створення умов для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
сіл Петропавлівська Борщагівка та Чайки відповідно до ст.40 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» та ст.26,27,28,31,42,50,59 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада

вирішила:вирішила:
1.Внести зміни до рішення №1 Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради 9-ої сесії УІ

скл. від 24.11.2011 року «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури
сіл Петропавлівська Борщагівка та Чайки " згідно з додатком №1.

2. Затвердити Типовий договір пайової участі замовників будівництва (реконструкції) у роз-
витку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Петропавлівська Борщагівка та
Чайки зі змінами та доповненням згідно з додатком №2.

3. Затвердити Положення про узгоджувальну комісію при виконавчому комітеті Петропав-
лівсько-Борщагівської сільської ради з розгляду питань, пов'язаних зі зміною умов договору
пайової участі замовників будівництва (реконструкції) у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури згідно з  додатком №3; 

4.Утворити та затвердити склад узгоджувальної комісії при виконавчому комітеті Петропав-
лівсько-Борщагвської сільської ради з розгляду питань, пов'язаних зі зміною розміру пайового
внеску або умов договору пайової участі замовників будівництва (реконструкції) у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури згідно з додатком №4.

5. Встановити, що функції з підготовки проектів договорів пайової участі замовників будів-
ництва (реконструкції) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл
Петропавлівська Борщагівка та Чайки , розрахунок суми пайового внеску та реєстрацію дого-
ворів покладаються на виконавчий комітет Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради.

6. Укладені до набуття чинності цим рішенням договори пайової участі діють до повного вико-
нання сторонами взятих на себе зобов'язань, якщо їх зміст не суперечить чинному законодав-
ству України.

7. Виконавчому комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради забезпечити опри-
люднення даного рішення.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови по
виконавчій роботі - Оболонського О.І. 

Додаток №1 
до рішення сесії 

Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради 
«Про затвердження Порядку пайової участі

замовників будівництва у розвитку інфраструктури
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради "

від  27 грудня 2012 року

Порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової 
участі замовників у розвитку інфраструктури 

Петропавлівсько-борщагівської сільської ради

1. загальні положення
1.1 Порядок залучення, розрахунку розміру та використання коштів пайової участі замовни-

ків будівництва у розвитку інфраструктури Петроправлівсько- Борщагівської сільської ради
розроблено на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» та «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розви-
ток будівельної галузі та житлового будівництва», Цивільного Кодексу України, Земельного
Кодексу України, Правил визначення вартості будівництва ДБН Д \. 1.1.-1-2000, затверджених
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від
27.08.2000 року за №174.

1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку, використовуються у значенні, встановленому
Законом України від 17.02.11 р. № 3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.3. Залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури сіл Петропавлівська Борщагівка
та Чайки є обов'язковим для всіх замовників будівництва, які мають намір здійснити нове будів-
ництво, добудову та надбудову, технічне переоснащення та реставрацію (далі — будівництво)
існуючих будівель (споруд) житлово-громадського та виробничого призначення (крім тимчасо-
вих закладів торгівлі та сфери послуг), які підлягають прийняттю в експлуатацію в установлено-
му чинним законодавством порядку. Перелізе; замовників, які звільняються від пайової участі у
розвитку інфраструктури" Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради , визначений розді-
лом 4 цього; Порядку. 

1.4. Пайова участь у розвитку інфраструктури Петропавлівсько- Борщагівської сільської ради
полягає у перерахуванні замовником до місцевого бюджету грошових коштів у розмірах та у
строк, встановлений цим Порядком. Ці грошові кошти використовуються виключно для роз-
витку інфраструктури сіл Петропавлівської Борщагівки та Чайки.

1.5. Пайова участь сплачується замовником на підставі договору, який укладається між вико-
навчим комітетом Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради та замовником, не пізніше 15
робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття
об'єкта будівництва в експлуатацію.

2.Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку
інфраструктури території Петропавлівсько-борщагівської сільської ради

2.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта на земельній ділянці на терито-
рії Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, для отримання вимог по пайовій участі
зобов'язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської
сільської ради не пізніше ніж за 15 робочих днів до прийняття об'єкта будівництва в експлуата-
цію для підготовки необхідних розрахунків величини пайової участі та складання проекту дого-
вору про пайову участь, який замовник після ознайомлення має підписати з дотриманням
вимог по сплаті щодо строку - до прийняття об'єкта в експлуатацію.

2.2. До заяви необхідно додати:
-копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларації про початок виконання буді-

вельних робіт;
-зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта містобудування, визначе-

ної згідно з державними будівельними нормами (за наявності), та техніко-економічні показни-
ки; 

-документи на землекористування;

Про внесення змін та доповнень до рішення №1 
Петропавлівсько-борщагівської сільської ради 

9-ої сесії Vі скл. від 24.11.2011 року 

бійці спецзагону “дельта плюс” та “загублений” дідусь

елеонора шубіна

людмила Пурик

закінчення на 4  стор.

люди, будьте
взаємокрасивими!    



4 ТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

ОфіційноОфіційно

- правовстановлюючі документи замовника
а) для юридичних осіб :
- комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваже-

ного представника замовника;
-виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;
-довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б.

особи, яка відповідно до статуту чи іншого документу має право на укладення договорів від
імені цієї юридичної особи;

-копію рішення про надання уповноваженій особі замовника повноважень на підписання
договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника
(якщо уповноважена особа діє не на підставі Статуту замовника, чи іншого документа);

б) для фізичних осіб :
-засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння ІПН (за

наявності);
в)для фізичних осіб - підприємців :
-виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП;
-довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП, засвідчену підписом та

печаткою (за наявності) такої особи;
-копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.

3. визначення розмірів пайової участі та строків їх сплати
3.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у

договорі , укладеному з Петропавлівсько-Борщагівською сільською радою (відповідно до
встановленого Петропавлівсько-Борщагівською сільською радою розміру пайової участі у
розвитку інфраструктури) , з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва
об'єкта будівництва, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами
і правилами.

3.2.У разі, коли загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва не визначена згідно з
державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається виходя-
чи з опосередкованої вартості спорудження об'єкта, установленої центральним органом
виконавчої влади з питань будівництва , містобудування та архітектури для Київської обла-
сті станом на день оплати.

3.3.До вартості будівництва не враховуються витрати на придбання та виділення земель-
ної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж,
влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних
комунікацій.

3.4.Для замовників, кошторисна вартість будівництва об'єктів яких визначена на підставі
вимог ДБН Д. 1.1.-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва», розмір пайової уча-
сті встановлюється на рівні:

а)10 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та
споруд;

б)4 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.
3.5.Залежно від належності земельної ділянки до певної зони (додаток - карта території

Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, поділена на зони), розмір суми пайової уча-
сті замовників будівництва у розвитку соціальної інфраструктури міста множиться на такі
коефіцієнти: '

а)І зона (територія нових масивів) - коефіцієнт 1,0; 
б)II зона ( територія старої житлрвої індивідуальної забудови) коефіцієнт 0,8; 
г)при реконструкції в підвальних та горищних приміщеннях з метою - влаштування житло-

вих кімнат, мансард тощо -0,5.
3.6. Розмір пайової участі визначається за формулою: Пу = (зквб - в3 - в6м - вм) х 10

% (4 %) х кз он, де  Пу — пайова участь;
зквб — загальна кошторисна вартість будівництва;
в3 — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
в6м — витрати, пов'язані із звільненням будівельного майданчика від будівель,
споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного
майна;
вім — витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових інженерних мереж і

споруд та транспортних комунікацій; 10 %, або 4 % — відсоток вартості будівництва к3 —
коефіцієнт зональності.

3.7.Пайова участь сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графі-
ком, що визначається договором.

3.8. Для об'єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня 2013 року,
кошти пайової участі сплачуються згідно договору до прийняття об'єкта будівництва в екс-
плуатацію.

4. об'єкти будівництва, замовники яких до пайової участі не
залучаються

4.1. До пайової участі у розвитку інфраструктури Петропавлівсько-Борщагівської сіль-
ської ради не залучаються замовники у разі будівництва:

а) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місце-
вого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

б) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного
і оздоровчого призначення;

в) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
г) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною пло-

щею до 300 м2, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
г) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестицій-

них конкурсів або аукціонів;
е) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок над-

звичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
д) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної

інфраструктури.
4.2. Щодо звільнення від сплати коштів пайової участі замовників об'єктів будівництва за

умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури, то зазначе-
на норма застосовується у випадку, коли замовник будівництва об'єкта основного призна-
чення на виділеній йому під таке будівництво земельній ділянці одночасно з будівництвом
об'єкта споруджує на цій земельній ділянці об'єкт соціальної інфраструктури, який при-
значений для обслуговування мешканців відповідного району - дошкільний чи навчальний
заклад, заклади медичного чи оздоровчого призначення, центри соціальної реабілітації чи
соціальної допомоги, інтернати, будинки пристарілих, соціальні аптеки, будівлі побутового
обслуговування, громадського харчування, які замовник будівництва погоджується збуду-
вати добровільно за погодженням із органом місцевого самоврядування в рамках планово-

го забезпечення відповідної території необхідним елементом соціальної інфраструктури
згідно з відповідною затвердженою містобудівною документацією. За рішенням виконавчо-
го комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради до об'єктів соціальної інфра-
структури можуть бути віднесені й інші об'єкти.

5. Прикінцеві положення
5.1. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнен-

ня вносяться до цього Порядку і відповідно до вимог Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5.2. Спори, пов'язані з пайовою участю замовника у розвитку інфраструктури Петро-
павлівсько-Борщагівської сільської ради вирішуються у судовому порядку. 

секретар сільської ради    л.коваленко

Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури
у разі будівництва об'єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з дер-

жавними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена
або не відповідає одиниці створеної потужності.

Розрахунок пайової участі Замовників під час будівництва об'єктів, вартість, яких згідно з
державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена або не відпові-
дає одиниці створеної потужності здійснюється за формулою:

Пу = (Пх осп - в3 - вбм - віш) х 10% (4) % х к3 , 
де П — площа об'єкта будівництва у метрах квадратних (у разі здійснення житлового

будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується
тільки площа тієї частини об'єкта, що добудовується; якщо добудовуються тільки сходи, то
враховується площа земельної ділянки під сходами);

осп — норматив для одиниці створеної потужності, що діє на дату укладення договору
про пайову участь

в3 — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
вбм — витрати, пов'язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та

інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;
вім — витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових інженерних мереж і

споруд та транспортних комунікацій;
10% або 4 % — відсоток вартості будівництва;
к3 — коефіцієнт зональності.
При будівництві житла загальна площа сходових кліток та ліфтів оцінюється з коефіцієн-

том 0,5.
секретар сільської ради    л.коваленко

Додаток №2
до рішення № 38  16 сесії 

Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради
«Про затвердження Порядку пайової участі

замовників у розвитку інфраструктури
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради »

від 27 грудня  2012 року
(типовий договір)

договір про пайову участь у створенні інфраструктури села Петропавлівська 
борщагівка києво-святошинсько району київської області

с.Петропавлівська Борщагівка 
«________»________________ 20____р.

Виконавчий комітет Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, в
особі____________________________________________________________ 

( П.І.Б. та посада уповноваженої особи ) що діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» з однієї сторони та Замовник будівницт-
ва___________________________________________________________________________________

в особі_____________________________________________________________________________
(П.І.Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із

зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору для
юридичних осіб), що діє на підставі_________________________________________ ___________ , з
іншої сторони, які разом за текстом Договору іменуються «Сторони», уклали цей Договір
про таке:

і. Предмет договору
1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов'язується прийняти пайову участь у роз-

витку інфраструктури Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради та перерахувати до
спеціального цільового фонду на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської
служби України, грошові кошти в розмірі, визначеному у Розрахунку величини пайової уча-
сті в розвитку інфраструктури (додаток 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. Грошові кошти за цим Договором перераховуються Замовником за такими реквізита-
ми: рахунок №_____, код____, МФО_____, ККД______, банк одержува-
ча:_______________________________________

3. При перерахуванні коштів Замовник повинен указати у платіжному документі у рядку
призначення платежу: «Пайова участь у розвитку інфраструктури ».

4. Кошти, отримані за цим Договором, як пайова участь Замовника, можуть використову-
ватися виключно для розвитку інфраструктури території Петропавлівсько-Борщагівської
сільської ради.

іі. зобов'язання сторін
1. Замовник зобов'язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 1 розділу І цього Дого-

вору, згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід'ємною частиною цього Договору.
2. Якщо після укладення цього Договору технічними умовами буде передбачена необхідність

будівництва Замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза меж-
ами його земельної ділянки, розмір пайової участі в розвитку інфраструктури має бути зменшено
на суму їх кошторисної вартості, про що Сторони мають укласти відповідну додаткову угоду.
'

3. Інженерні мережі та/або об'єкти, побудовані Замовником поза межами його земельної
ділянки, на вартість яких зменшено розмір пайової участі Замовника в розвитку інфраструктури ,
передаються ним у комунальну власність територіальної громади.

III. особливі умови
Об'єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів, внесених Замовни-

ком, як пайова участь у розвитку інфраструктури Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради
за цим Договором, є комунальною власністю територіальної громади сіл Петропавлівська Бор-
щагівка та Чайки.

Про внесення змін та доповнень до рішення №1 Петропавлівсько-борщагівської сільської ради  9-ої сесії Vі скл. від 24.11.2011 року 
Початок на 3 стор.
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Про внесення змін та доповнень до рішення №1 Петропавлівсько-борщагівської сільської ради  9-ої сесії Vі скл. від 24.11.2011 року 
IV. відповідальність сторін

1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником зобов'язань щодо перераху-
вання в повному обсязі коштів, визначених цим Договором, виконавчий комітет Петропавлівсь-
ко-Борщагівської сільської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказа-
них коштів.

2. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури
Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 1 розділу І
цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки
НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов'язання.

V. форс-мажор
1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх

зобов'язань за договором, якщо воно сталося внаслідок обставин непереборної сили, як-то:
пожежа, повінь, землетрус, втручання з боку органів влади, воєнні дії тощо, якщо ці обставини
безпосередню впливають на виконання умов Договору. При цьому строк виконання Договору
відтерміновується пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини. Якщо ці обставини
триватимуть понад 6 (шість) місяців, Сторони можуть переглянути умови цього Договору.

2. Наявність та період дії форс-мажорних обставин має бути підтверджено Торгово-промисло-
вою палатою за місцем знаходження Сторони, яка заявляє про настання таких обставин.

VI. строк дії договору
1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторо-

нами своїх зобов'язань.
VII. інші умови

1. Зміни до цього Договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною
згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору,
або в судовому порядку.

2.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.
3. У разі виникнення розбіжностей між Сторонами, щодо яких вони не можуть дійти згоди мир-

ним шляхом, спір передається на розгляд суду відповідно до територіальної підсудності та підві-
домчості справи.

4. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються Сторонами згідно з приписами чин-
ного законодавства України.

5. Визнання одного або кількох пунктів цього Договору нечинними або скасування його окре-
мих положень не тягне за собою визнання договору нечинним у цілому.

6. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких
зберігається у Замовника, другий — у виконавчому комітеті Петропавлівсько-Борщашгівської
сільської міської ради.

VIIі.адреси та реквізити сторін
Виконавчий комітет Петропавлівсько               Замовник
-Борщагівської   сільської ради  

М.П.                                     М.П.
Додаток 1 

До Договору про пайову участь  у  розвитку 
інфраструктури   від 20______р, №_________

розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури території 
Петропавлівсько-борщагівської сільської ради

с.Петропавлівська Борщагівка 20____р.
Виконавчий комітет Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, в

особі___________________________________
(П. І. Б. та посада уповноваженої особи)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту територі-
альної громади , з одного боку, та__________________________________________

(П. І. Б., посада особи, з якою укладено договір)

далі іменований «Замовник», з іншої сторони, які далі разом іменуються «Сторони», відповідно
до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури Петропавлівсько-Борщагівської
сільської ради від «  » 20__р. №__ домовилися про таке:

1. Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури Петропавлівсь-
ко-Борщагівської сільської ради у зв'язку з будівництвом об'єкта ______________________що знахо-
диться за адресою _________________________________________________ , який є грошовим вира-
зом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, установлено-
го відповідно до Закону України від 17.02.11 р. № 3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяль-
ності» та Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури , затвердженого рішенням
сесії Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від ._____________№____________
(далі за текстом — Порядок).

2.3емельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об'єкта, розташована у зоні згід-
но з умовним поділом зон забудови території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради,
тому до об'єкта будівництва може бути застосовано понижуючий коефіцієнт__________.

3.Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативних
актів, надана Замовником проектно-кошторисна документація на об'єкт будівництва, а
саме:________________________.

4.Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування (угоди, дого-
вори, кошториси тощо):_______________________________________________________________

5.Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта будів-
ництва становить:___

6.Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель,
споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і
споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією станов-
лять____________________________________________________

7.Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Замовник має побудувати за межами
своєї земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під час
розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури, на момент підписання цього доку-
мента_____________________________________________

8. Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою положенням стано-
вить___________________

Пу =__________________________________________________
9. Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких

зберігається у Замовника, другий — у виконкомі Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради.
10. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструкту-

ри від « __» 20_р. №________, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього
періоду дії основного Договору.

виконавчий комітет
Петропавлівсько-борщагівської                замовник
сільської ради

М.П. М.П.

Додаток 2
До Договору про пайову участь

у розвитку інфраструктури Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради від___20__р. №__

графік оплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Петропавлівсько-
борщагівської сільської ради

__________20____р.
Виконавчий комітет Петропавлівсько-Борщагівськ сільської ради, у  особі

________________________________________________________
(П.І.Б. та посада уповноваженої особи)

що діє на підставі Закону Україй|і «Про місцеве самоврядування в Україні» , з одного боку, та
(П.І.Б., посада особи, з якою укладено договір) далі іменований «Замовник», з іншого боку, які
далі разом іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку

інфраструктури Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від « » _______
20____р. №___________________ домовилися про таке:
1.Оплату за Договором буде здійснено окремими частинами в такому розмірі та у строки:
__% від загального розміру пайової участі, в сумі___ грн. до _____20__р;
__% від загального розміру пайової участі, в сумі___ грн. до _____20__р;
__% від загального розміру пайової участі, в сумі___ грн. до _____20__р;
__% від загального розміру пайової участі, в сумі___ грн. до _____20__р;
2.0станій внесок пайової участі повинен бути внесений до прийняття об'єкта в експлуатацію.
3. Цей додаток складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких

зберігається у Замовника, другий - у виконкомі Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради.
Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 20__р. №____, набирає чинності з моменту
його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

виконавчий комітет
Петропавлівсько-борщагівської                замовник
сільської ради 

М.П. М.П.
Додаток №3

До рішення №38 16 сесії 
Петропавлівсько- Борщагівської  

сільської ради  від 27 грудня 2012року
Положення про узгоджувальну комісію при виконавчому комітеті Петропавлів-

стько-борщагівської сільської ради з розгляду питань, пов'язаних зі зміною пайово-
го внеску або умов договору пайової участі замовників будівництва ( реконструкції)

у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Петропавлівсь-
ка борщагівка та чайки

1.Узгоджувальна комісія по розгляду питань, пов'язаних зі зміною розміру пайового внеску або
умов договору пайової участі замовників будівництва ( реконструкції) у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури сіл Петропавлівська Борщагівка та Чайки ( далі- комі-
сія) , створена для узгодження спірних питань щодо попереднього визначення розміру та строків
сплати пайового внеску замовниками (інвесторами) об'єктів будівництва ( реконструкції) в
межах граничних розмірів.

2. До складу цієї комісії в установленому порядку залучаються фахівці та провідні спеціалісти
інженерних служб, посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3. У своїй діяльності комісія керується актами чинного законодавства України, Порядком залу-
чення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури сіл
Петропавлівська Борщагівка та с. Чайки та цим Положенням.

4. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини членів комі-
сії. Рішення приймається більшістю голосів присутніх членів комісії та оформляється протоко-
лом.

5. За протоколом комісії попередньо прийняті рішення по спірним питанням виносяться на
розгляд виконавчого комітету для прийняття остаточного рішення.

6. Комісія на виконання свого завдання має право :
6.1.Вимагати від проектувальників та замовників об'єктів будівництва (реконструкції) інформа-

цію про кошторисну вартість об'єктів.
6.2.Враховувати існуюче інженерно-транспортне та соціальне забезпечення за місцем розта-

шування об'єкта.
7. Підставою для винесення на розгляд комісії спірного питання щодо участі замовника будів-

ництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Петропав-
лівсько-Борщагівської сільської ради є його письмове звернення до виконавчого комітету з
обґрунтуванням щодо необхідності розгляду питання .

секретар сільської ради    л.коваленко

Додаток №4 до рішення
№ 38 16 сесії Петропавлівсько-

Борщагівської сільської ради 
від 27 грудня 2012 року

склад
узгоджувальної комісії при виконавчому комітеті Петропавлівсько-борщагшської

сільської ради з розгляду питань, пов'язаних зі зміною розміру пайового внеску або
умов договору пайової участі замовників будівництва (реконструкції) у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Петропавлівська борща-
гівка та чайки

кодебський о.і. - сільський голова
оболонський о.і. - заступник сільського голови
коваленко л.M. - секретар ради
резванюк т.і. - архітектор села
круглій П.д.- бухгалтер
дідескуль A.л.- юрист
бузівський д.П.- землевпорядник
кулагін о.в.- голова комісії з будівництва, торговельного, побутового обслуговування,

транспорту і зв'язку, комунальної власності та соціального розвитку території
коваленко о.д.- голова комісії з питань фінансово-бюджетної та фінансової діяльності
Хижняк в.ф.- голова комісії з питань використання земельних та водних ресурсів
мартюк с.м.- технічний директор TOB „Арх.-буд"( за згодою)
лайшев в.П. - представник інвесторів (за згодою)
кондрашевська о.г. - депутат сільської ради 
левченко П.м. - депутат сільської ради 
Пономаренко г.і. -депутат сільської ради.

Продовження у наступному номері.
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довгоочікувані зимові
свята на довго за -
пам’ято вую ться дітворі,
бо разом з ними до кож-
ної дитини приходить
новорічна казка, яка
знаменує появу нових
вражень, емоцій, мрій та
надій. саме в ній ожи-
вають усі мрії і сподіван-
ня, і скільки б ти не бував
у цій казці – щоразу вона
буде неповторно новою і
особливою.

Не секрет, що  зимові
свята розпочинаються для
більшості діток з святково-
го новорічного ранку, який
чекає на них щороку в
актовій залі Петропавлівсько–Бор-
щагівської школи. Саме на святі
учні мають можливість розважити-
ся, взяти участь в іграх та зазирну-
ти у світ неповторної новорічної
казки.    

Цього року новорічну казку пода-
рували  школярам 1-5 класів нашої
школи старшокласники, члени
шкільного парламенту «Зорец-

віт»,президентом якого є Аня
Гащенко, учениця  11 класу. Роль
режисера, сценариста та творчого
наставника взяла на себе Світлана
Василівна Левченко, педагог –
організатор школи. Майстерний
акторський склад поєд нав в собі
учнів різних класів від шостого до
одинадцятого.  

Біля шкільної новорічної ялинки
відбулося казкове протистояння
учнів магічної школи  за владу в
королівстві, яке звичайно закінчи-
лося  перемогою добрих сил та
початком Нового року.

Потрібно відзначиити, що  акто-
ри-початківці справилися зі своїм
завданням “на відмінно”, майстер-
но передаючи харизму своїх
героїв. Особливо хочеться відміти-
ти  Аліну Коваленко, яка зіграла
Бабу Ягу, та Віктора Бовкуна та
Ярослава Виговського,  що сміши-
ли діток в ролі Кощея та Лішого. 

тож, чудова традиція дарува-
ти свято учням
школи продов-
жилася і пораду-
вала маленьких
глядачів, пода-
руваши їм неза-
бутні враження.
новорічна казка
відбулася, дітки
з а л и ш и л и с я
задоволеними,
а це – найголов-
ніше.  

новорічна казка
відбулася

Кінець минулого року ознаме-
нувався  новими перемогами та
досягненнями учнів  Петропав-
лівсько Борщагівської школи, які
в котре підтвердили про свою
кращість та кращість навчального
закладу,  в якому вони навчають-
ся.

Петрівською музичною школою
був організований співочий кон-

курс «Гармонія» для діток  з усіх
філіалів музичної школи. Прийня-
ли участь в цьому конкурсі й учні
нашої школи, які займаються
сольним співом  з Віталієм Вікто-
ровичем Некрасовим, виклада-
чем естрадного та академічного
вокалу. 

Приємно, що наших школярів
відзначили не лише глядачі
шквалом оплесків а також і орга-

нізатори конкурсу дипломами та
призами.

Приз глядацьких симпатій при-
везла додому учениця першого
класу Ліза Собель, а перше місце
в своїй віковій категорії завоюва-
ла Ірина Мамикіна, учениця 5-Б
класу.  

Напередодні нового року  23
грудня була також проведена

районна олімпіада з образотвор-
чого мистецтва, друге місце на
якій завоювала Мацейко Юля.
Четверте місце дісталося Вікторії
Юрченко – учениці 11 класу. Дів-
чата впевнено справилися з
завданнями, чим підтвердили не
лише свій хист, а й знання законів
живопису. 

Також були підбиті підсумки
районної виставки-конкурсу
художників « Чарівна палітра» де

перше місце дісталося учениці 5-
А класу Ані Альміз, а друге місце
виборола учениця 6-Б класу
Марина Козир.

Тож, вітаємо переможців –
учасників конкурсів з новими
досягненнями та бажаємо їм
долати нові вершини успіху. 

НОВІ ПЕРЕМОГИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

громада відсвяткувала
різдво разом 

На велике довгоочікуване свято
Різдва видалася справжня зимова
погода. Морозець та легенький
сніжок додавав ще більшого свят-
кового настрою та не злякав меш-
канців нашого села, які вже тради-
ційно зібралися на центральній
площі Петропавлівської Борщагів-
ки, що б відсвяткувати це свято
разом. На глядачів чекали колядки
у виконанні учнів нашої школи, які
на протязі грудня вивчали різдвяні
пісні та традиції Коляди разом з
Галиною Миколаївною Бондарен-
ко, завучем з виховної роботи Пет-
ропавлівсько–Борщагівсьої  ЗОШ,
щоб в цей день щиро привітати
жителів нашого села гарною
колядкою. 

Привітав громаду з великим свя-
том і О.І.Оболонський, заступник
сільського голови, побажавши
добра, щастя, здоров’я  кожній
родині в нашому селі. 

Неперевершеним та яскравим  був виступ сіль-
ського хору «Барви» під керівництвом Анатолія
Миколайовича Гребеня, який подарував глядачам
віночок різдвяних пісень. Приємно, що до вітань
приєдналися і  звичайні мешканці нашого села.
Наталія Петрівна Примак заспівала Різдвяну пісню,
вразивши всіх чистотою  голосу та душевністю
свого виступу.     

А далі колядники розійшлися вуличками нашого
села в домівки петропавлівців, сповіщаючи госпо-
дарів про народження Христа. Ні морозець, ні неве-

личка хуртовина не ставали на заваді колядникам,
яких радо зустрічали, як українські родини, так і
родини іноземців, що проживають на території
нашого села.

Дуже приємно, що споконвічні традиції Коляди не
переводяться  завдяки таким хранителям звичаїв,
як організатори різдвяного дійства: Г. М. Бондарен-
ко та А.М. Гребінь з колективом « Барви». Саме  про
це наголосила Любов Миколаївна Коваленко, сек-
ретар сільської ради, коли дякувала їм за організо-
ване свято, яке ще більш піднесло дух Різдва та в
спільній великій радості об’єднало громаду.

іра мамикіна марина козирвікторія юрченко

юля мацейко 

радісні колядники 

талановитий склад  акторів-початківців

аліна коваленко в ролі баби яги

задоволені глядачі сільський  хор “ барви”, л.м.коваленко, о.і. оболонський

Святкові дійстваСвяткові дійства

сторінку підготувала ольга заЇка

КонкурсКонкурс

аня альміз
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Чарівність святаЧарівність свята

Очікування свята – певно найкраще
відчуття, які панують в наших серцях
напередодні Нового року. А ще більш вони
чарівні у нетерплячої малечі, яка  рахує дні
до святкових ранків, разом з батьками
готує новорічні костюми та чекає на
чудеса.  

І велика відповідальність лягає  на плечі
організаторам  дитячих дійств, щоб на всі
сто виправдати ці великі сподівання
дітвори  і назавжди залишити чарівність
цього свято в дитячих спогадах.    

Саме таке свято, яке не залишило
байдужими всіх присутніх на ньому,
відбулося у садочку «Малятко» напере -
додні новорічних свят. Його подарували
малюкам актори театральної групи
«Колоритми», директором якої є Світлана
Юрченко. 

Світлана Миколаївна  відома жителям
Петропавлівської  Борщагівки як одна з
організаторів та ведуча свята «Дня села»
на протязі декількох років, а  актори її групи
задіяні в театральних постановках на цих
святах. 

Паралельно з масштабними виступами

театральна група «Колоритми» дарує
святковий  настрій  малечі на дитячих
святах, перетворює дні народження на
незабутнє дійство, організовує випускні
вечори як для дитячих садочків, так і для
школи. Ближче з творчістю можна  позна -
йомитися на їхньому професійному сайті
www.Kolorytmy.kiev.ua. Секретом їх успіху є
професіоналізм та серйозність підходу до
кожного заходу, а ще – декількома
таємницями, охоче поділилася з нами
Світлана Миколаївна:  

- Наша робота – створювати приємні
емоції і я дуже її люблю. А коли ти
віддаєшся справі з любов’ю, то Господь
посилає  тобі натхнення, нові ідеї, тому є
гарний результат. Я дуже ціную свій
колектив за те, що вони також працюють з
любов’ю, а ще за самовідданість та
відчайдушність, з якими вони віддаються
роботі.  Між акторами в нашому колективі
гарні стосунки, тому і під час вистав вони
можуть розраховувати на дружню

підтримку один одного. Така колективна
робота забезпечує як гарний результат в
цілому, так і особистий розвиток кожного.
Головною задачею нашого колективу є не
лише показати цікаве дійство, а й
врахувати морально-виховний момент та
розвиток естетичного смаку аудиторії. 

Казкові костюми акторів завжди
вражають своєю неперевершеністю та
розкішшю, тому що всі являються
ексклюзивними. Також ексклюзивними  та
неповторними є   написані сценарії, які
замовляються під кожне свято індиві -
дуально. Але головним та вирішальним у
святах, що дарують ці актори,  є їх
професіоналізм та досконале знання всіх
акторських тонкощів роботи з дітками
різних вікових категорій.  

В складі «Колоритмів» три акторські
групи,  кожна з яких відрізняється своїм
характером  та стилем виконання, тому й
вистави, які вони дарують своїм глядачам,
завжди неповторні.

Цього ж  року до діток нашого садочка
завітали герої казки «Аліса в країні чудес»,
які врятували Новий рік, який міг би не
відбутися, через чвари капризної
королеви, яку майстерно зіграла  актриса,
а також музичний керівник нашого
дитсадка О.В.Онищенко. 

Після того, як разом з малюками та
своїми друзями Аліса врятувала свято, до
зали наче з казки «Морозко»  завітав
ошатно вбраний Дід Мороз та Снігуронька.
Довгоочікувані гості не поспішали, а
вдосталь награлися  з дітворою, і не лише.
Розваги та танці чекали також і на батьків,
які  з великим азартом взяли участь в
забавах  та отримали   масу задоволення.

Тож, хочеться подякувати театральній
групі «Колоритми» за подаровані чарівні
емоції малюкам та за ту любов, яку вони
вкладають в свою працю. Творчих вам
успіхів!  

ольга заЇка

Люди селаЛюди села

З ПІСНЕЮ В ДУШІ ТА З ЛЮБОВ’Ю В СЕРЦІ

життя кожного із нас  починається з пісні, яка ллєть-
ся з вуст  матері над нашою колискою. ніжні задушев-
ні мелодії  супроводжують нас  на протязі всього
життя. та є серед нас такі люди, в яких співає душа, і
пісня для них це щось неосяжно величне, їх невід’єм-
на органічна частинка, джерело душевного натхнен-
ня. без пісні і сонце не сонце, і життя не життя. 

Саме такою людиною є Марія Іванівна Онищук – нині
пенсіонерка, солістка ансамблю «Барви» , жителька нашо-
го села.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Виросла вона в мальовничому та співочому селі Горбу-
лів, що на Житомирщині. Там з піснею відпочивали і пра-
цювали, сумували і раділи, розлучалися та зустрічалися.
Любив пісню і її тато, який пішов з життя, коли вона ще
навіть не розмовляла. Вона його зовсім не пам’ятає, але

знає напевно, що любов до пісні передалася від нього.
В 1972 році  Марія переїхала до нашого села працюва-

ти на радгоспному полі  та в саду.
Зовсім не легка робота ставала набагато легшою з піс-

нею. Всю важкість наче вітром здувало, як починали заво-
дити жінки пісню про калину, про дівчину, про струмочок. 

Відчувши в цій невеличкій жінці величезну любов до пісні
та чистоту голосу, дівчата запросили її до сільського
ансамблю «Молодички». Він був утворений в 1982 році,
об’єднавши любителів народної пісні хорошою трудівни-
цею та хорошою людиною Маслюченко Валентиною
Йосипівною.  

Прийшовши раз  на репетицію Марія відчула, що це її
покликання , і навіть трохи шкодувала, що так довго йшла
до пісні. А потім закрутилося, завертілося. З ранку робота,
потім родинні клопоти, а далі репетиції, виступи, концер-
ти. Співочий  колектив став другою родиною, яку об’єдну-
вала любов до пісні. Разом скільки було переспівано на
святах та звітних концертах в районі, в області, та в інших
містах України!  Своєю піснею вони розділяли як приємні
миті в житті країни, так і не дуже. Марія Іванівна і досі
пам’ятає той  концерт для ліквідаторів чорнобильської
катастрофи. Гіркоту каші, якою їх пригощали ліквідатори,
вона відчуває і донині.

Недовгий проміжок часу у житті Марії стихла пісня.   Роз-
падалася велика, могутня країна, розпадався великий
радгосп  «Совки»,  розруха торкнулися й співочого  колек-
тиву «Молодички». Втомленим соціальними проблемами
солісткам було не до пісні.  Вони пристосовувалися до
нових правил демократичного життя,  а серце сумувало по
пісні.  

Марія Іванівна пам’ятає той день і досі, коли йдучи на
роботу, побачила об’яву біля старого клубу про утворення
нового колективу. Який же довгий був той день, як вона
чекала вчора, щоб побігти назустріч з піснею.  Того ж  вечо-
ра в актовій залі клубу утворився новий гурт «Барви». Пер-
шим його музичним керівником був Данило Ілліч Лавре-
ненко.  Саме йому належала ідея назвати колектив співо-
чих голосів «Барвами» на честь барвистих  хусток на пле-
чах хористок. Згодом  музичним керівником ансамблю
став  Анатолій Миколайович Гребінь. З його приходом спів

солістів став більш професійним. І нині  без ансамблю
«Барви» в нашому селі не обходиться жодне дійство, не
один захід. 

Отак з піснею виростила Марія трьох донечок, видала
заміж, дочекалася внуків.  Зараз разом з внучкою Марія
Іванівна ходить на репетиції, прищеплюючи їй ту любов до
пісні, яка передалася їй від землі рідної.  

Вона не пам’ятає, скільки концертів та виступів було в її
житті, скільки пісень було подаровано слухачам її мелодій-
ним голосом. Та досі, коли Марія Іванівна виходить на
сцену, то відчуває неабияке хвилювання й піднесення, а
це значить, що душею співає й досі, даруючи разом з піс-
нею частинку свого серця.                                     

ольга заЇка

світлана юрченко, директор
“колоритмів”

герої казкового дійства

задоволена малеча з дідом морозом

любов до пісні привела її  у “барви”

марія іванівна у хорі“ молодички”

МИСТЕЦТВО СТВОРЮВАТИ ЕМОЦІЇ
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останні 3 роки, з введенням в дію
сільського стадіону “козак арени”,
незрівнянно приємнішим і цікавішим
стало життя наших вболівальників.
яскраві перемоги, жага боротьби,
прагнення довести свою перевагу не
лише в  змістовних і чесних поєдинках,
а й красивій, атакуючій грі – ось далеко
не повний перелік складової успіху пет-
ропавлівських футболістів. тому друга
поспіль “срібна” вершина Петропав-
лівсько-борщагівської “чайки” сприй-
мається як закономірний підсумок
роботи сільської ради на чолі з напо-
легливим і патріотично налаштованим
сільським головою олексієм кодебсь-
ким, відповідальним за спортивно-
масову роботу села, послідовним й
організованим президентом футболь-
ного клубу олександром нігруцею,
високопрофесіональним і прагматич-
ним тренером олександром ігнать-
євим, об’єднаного високою ідеєю
добитися найвищого результату колек-
тиву команди. саме про це йшлося на
зібранні, проведеного напередодні
нового року федерацією футболу
київської області на чолі з олександ-
ром тютюном.  

– Перед початком минулорічного чем-
піонату Київщини, – розповідає президент
ФК “Чайка” О.П.Нігруца, – команду з різ-
них причин покинуло одразу 11 футболі-
стів. Після такого, здавалось би катастро-
фічного “цунамі”, у багатьох вболівальни-
ків з’явились сумніви щодо подальших
позитивних результатів виступу команди в
першості області. І ті сумніви таки мали під
собою певні підстави. Адже 2 попередні
роки, витрачені на створення боєздатного
колективу, могли звестися нанівець отим
несподіваним демаршем певної частини
футболістів. І в перших матчах чемпіонату
певні побоювання підтвердилися. Тоді,
поряд з цікавими, змістовними матчами
були й невдалі. В результаті команда відко-
тилась до середини турнірної таблиці.

Та це було тимчасовим явищем, пов’яза-
ним з відпрацюванням взаємодії гравців,
награнням потрібних технічних навичок,
схем і зв’язок. А головне – психологічного
налаштування виконавців на кожну гру,
впевненості у власних силах, умінню реалі-
зувати власні можливості в кожному ігро-
вому епізоді. Без цього годі було й думати
про результат.

До честі на шого головного тренера
Олек сандра Ігнатьєва це йому вдалося
зробити пов-ною мірою. У кращих традиці-

ях київського “Динамо” минулих років, у
якому він раніше грав, Олександр Володи-
мирович на строю вав гравців на наполег-
ливу боротьбу за перемогу в кожному
матчі. І хлопці до настанов тренера поста-
вилися з цілковитим розумінням. Тому,
здобувши кілька принципово важливих
перемог, поволі “Чайка” почала піднімати-
ся в турнірній таблиці все вище. Особливо
ж команді вдався фініш, під час якого ми не
тільки перемогли лідера – “Колос” з Кова-
лівки Васильківського району, а й інших
суперників, які минулого року були призе-
рами обласної першості. Тож наша друга
“срібна” сходинка цілком гідний результат,
за що я дуже вдячний і тренеру, і футболіс-
там – вони просто молодці!

А тепер про нагородження футболістів. 
Керівництво обласної федерації нагоро-

дило кращих футболістів, тренерів, всіх,
хто сприяв розвиткові футболу в регіоні.
Срібні медалі отримали футболісти:  Анд-
ріяш, Клименко, Мусієнко, Курята, Баку-
менко, Паламарчук, Трасковський, Валь-
ко, Сіла, Шийко, Процик, Бляхарський
Коновалов, Петренко, Барчишин, Цурю-
пин, Олежко, Баранович, Алі, Мануйленко,
Обіюх, Прохоров. Срібні нагороди також
отримали й тренери Олександр Ігнатьєв,
Віталій Павленко, президент клубу Олек-
сандр Нігруца.

До речі, кращими в чемпіонаті в нашій
команді стали півзахисник Василь Бля-
харський, а ще 8 футболістів увійшли в
число 33 кращих в області. Крім того Олек-
сандра Ігнатьєва визнано кращим трене-
ром Київщини.

Отже, “Чайка” продовжує торувати шлях
на найвищу сходинку обласного чемпіона-
ту. Тож хай ця мрія збудеться вже в
нинішньому році!

До речі, на нинішньому тижні розпочина-
ється новий футбольний сезон. Він відкри-
вається турніром, в якому  розігрувати-
меться кубок відомого футболіста київсь-
кого “Динамо” Олега Макарова. В ньому
візьме участь й петропавлівська “Чайка”.
Ось розклад матчів нашої ко манди: 17
січня, 19 січня, 21січня, 23сі чня. Навшими
суперниками будуть відповідно “Ретро”
Черкаська область, “Ди наз” Вишгород, ФК
“Баришівка”, ФК “ Рубін” Пісківка Боро-
дянський район. Початок матчів в 13-00.
Інші матчі проходитимуть о 10-30.  

михайло гриЩенко

“ЧАЙКА” – “СРІБНА”
ВДРУГЕ, БУДЕ Й “ЗОЛОТА”!

Головний редактор Михайло ГРИЩЕНКО
Дизайн та верстка Павла ГРИЩЕНКА 

кращий півзахисник  
обласної першості  

василь бляХарський

кращий тренер чемпіонату 
київщини з футболу 

олександр ігнатьєв 

Виконком сільської ради і колектив редакції 

“Трибуни” вітають з  Днем народження

секретаря виконкому

Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради

Юлію Дмитрівну Родіну
Хай і щастя, і сонця вітрила,

Мчать твій човен до тої землі,

Де панує лиш радості сила,

Де збуваються мрії усі.

Оголошується набір учнів в підготовчий клас, який буде 

працювати в 2013 - 2014 н.р.(на платній основі) 

за проектом « Інтелект України»

За  детальнішою інформацією звертатися по телефону:

098-259-73-95

093-919-57-68 

ВітанняВітання

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

ОголошенняОголошення

ДО УВАГИ БАТЬКІВ МАЙБУТНІХ ДО УВАГИ БАТЬКІВ МАЙБУТНІХ 
ПЕРШОКЛАСНИКІВПЕРШОКЛАСНИКІВ

15 січня - сильвестра
Названий іменем папи римського

Сильвестра І, який багато зробив для
утвердження християнства. Помер у 335
р. В Ближніх печерах Києво-Печерського
монастиря поховані мощі Сильвестра,
біографічні дані якого невідомі. В народі
Сильвестрів день відо-
мий під назвою курячого
свята, бо цього дня
заведено чистити курни-
ки, лагодити сідала,
обкурювати стіни смо-
лою з дев'ясилом. На
Сильвестра заговорю-
вали також пропасницю,
трясовицю, лихоманку.
Не відмовлялись, зви-
чайно, і від лікарських
трав, які вживали у виг-
ляді спиртової насто-
янки. В цей день відзна-
чають Ахілла (Акіла) затворника Києво-
Печерського монастиря, який вживав у
їжу проскурку один раз на тиждень, похо-
ваний в Дальніх печерах.

серафима саровського 
День встановлений з нагоди кончини

святого у 1833 р. і другого відкриття його
мощів у 1991 р. Народився він у Курську.
Замолоду був у Києві. В Китаєві відвідав
подвижника Досифія, який порадив
Серафиму піти у Саровську пустинь.
Святий Серафим мав дар пророцтва і,
зокрема, передбачив тяжкі випробуван-
ня, які приніс людям жовтневий перево-
рот 1917 р.

16 січня - Пророка малаХіЇ
Жив майже за 400 років до народжен-

ня Ісуса Христа. Йому приписується
Книга пророцтв, де міститься пророку-
вання про прихід Спасителя. За народ-
ним повір'ям, тільки цього дня можна
напоумити скажених, припадочних і при-
чинних, та вилікувати слабих на меланхо-
лію.

17 січня - зосими та афанасія
На честь мучеників, які постраждали за

Христову віру в IV ст. Зосима вів життя
ченця-самітника у Кілікії. Його звинува-
тили в чаклунстві і після катувань кинули

до в'язниці, де наглядачем був Афанасій.
Побачивши Зосиму неушкодженим після
катувань, він увірував у Христа. Святий
Зосима вважається заступником пасіч-
ників та захисником бджіл.

18 січня - водоХресний, або
другий свят-вечір

Його ще називають
надвечір'ям Бого-
явлення та голодною
кутею. Як і перед Різд-
вом, цього дня реко-
мендовано утримува-
тись від їжі і лише
після того, як зійде
вечірня зоря, можна
братися до вечері. Її
готують із пісних
страв. Обов'язково
мають бути кутя та
узвар. Цього дня у
церквах святять воду,

яку приносять додому і кроплять нею
один одного, цим самим відганяючи
нечисту силу. Цій же меті служить і малю-
вання крейдою хрестів на дверях, стінах,
вікнах, різних речах тощо.

19 січня - ХреЩення, або водо-
ХреЩе, йордань, богоявлення
За біблійними оповідями, Христос,

досягши 30-ти років, був хрещений у ріці
Йордані Іоанном Предтечею. В момент
хрещення розверзлися небеса, і на Ісуса
у вигляді голуба зійшов Дух Божий. Тому
свято зветься також Богоявленням.
Головна подія цього свята, як і поперед-
нього дня, - водоосвячення. Це обряд,
який здійснюється на знак залучення
людини до церкви і який очищає її від грі-
хів. В одній із водойм заздалегідь
робиться ополонка, іноді у вигляді хреста
- Йордань. Після урочистої церемонії
священик занурює хрест у воду і освячує
її. Цю воду набирають у посуд і протягом
року вживають для лікування хвороб.
Сама ж ополонка і місце біля неї також
мають чудесну силу. Похмура, тепла
погода, туман, сніг та іній цього дня - все
це до найкращого врожаю.


